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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Pendidikan berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia.  Pendidikan 

berupaya dalam penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas melalui 

pengetahuan, wawasan dan keterampilan yang diperlukan untuk dapat hidup di 

lingkungan kompetitif. Pendidikan memiliki arti yang luas, menurut Hamdani 

(2011: 21) pendidikan adalah sebuah sistem terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar aktif agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya sehingga 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, emosional, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dirinya dan masyarakat. 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pendidikan adalah suatu usaha yang 

dilakukan secara sengaja dalam proses belajar untuk mencapai tujuan yang 

dikehendaki. 

Pendidikan dapat ditempuh melalui pembelajaran, baik pembelajaran di 

keluarga, lingkungan masyarakat maupun pembelajaran di sekolah. Penelitian ini 

terfokus pada pembelajaran di sekolah yang prosesnya melibatkan banyak orang 

baik guru, siswa, staff maupun masyarakat dilingkungan lembaga pendidikan. 

Semua komponen pendidikan tersebut harus saling mendukung guna terwujudnya 

tujuan pendidikan, sebagaimana tujuan Pendidikan Nasional berdasarkan UU No 

20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa:  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Berdasarkan pada tujuan pendidikan nasional tersebut, dapat diketahui bahwa 

pembelajaran mampu mengubah peserta didik untuk menjadi lebih baik.  Salah 

satu pembelajaran yang sering mendapat sorotan yaitu pembelajaran matematika. 

Menurut Susanto (2013: 185) matematika adalah salah satu disiplin ilmu yang 

mampu meningkatkan kemampuan berpikir, memberikan kontribusi dalam 
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penyelesaian masalah dan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  

Pembelajaran matematika saat ini kurang mendapat perhatian siswa. Siswa 

searingkali jenuh dengan aktivitas belajar mereka yang selalu monoton hanya 

berpusat pada guru. Guru dalam proses pembelajaran biasanya dilakukan dengan 

penjelasan dan pemberian contoh soal yang berkaitan dengan materi yang di 

ajarkan, kemudian guru meminta siswa untuk menyelesaikan beberapa latihan 

soal. Dalam hal ini aktivitas belajar siswa terbatas hanya berupa mendengar 

materi yang guru sampaikan, mengerjakan sejumlah latihan soal dan menjawab 

pertanyaan ketika guru bertanya. Proses pembelajaran yang demikian dapat 

membatasi aktivitas siswa dan kurang memberikan kesempatan siswa untuk 

mengeksplor potensi yang mereka miliki sehingga siswa cenderung lebih pasif. 

Faktor ini dapat mempengaruhi rendahnya hasil belajar dan tentunya sangat 

disayangkan mengingat matematika merupakan mata pelajaran yang sering 

dijumpai pada segala jenjang pendidikan. 

Data yang diperoleh dari Trend in International Mathematics and Science 

Study (TIMSS)  menyatakan bahwa rata-rata skor matematika siswa kelas VIII 

Indonesia berada signifikan dibawah rata-rata internasional. Indonesia pada tahun 

1999 berada diperingkat ke-34 dari 38 negara, tahun 2003 berada di peringkat ke-

35 dari 46 negara, dan tahun 2007 berada di  peringkat ke 36 dari 49 negara 

(http://litbang.kemendikbud.go.id). 

Rendahnya hasil belajar matematika di alami pula oleh siswa SMP 

Muhammadiyah 4 Surakarta. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) mata pelajaran 

matematika di sekolah ini adalah 70 dengan skala 1-100. Berdasarkan hasil 

ulangan tengah semester, siswa yang tuntas belajarnya 38,18% dan sisanya 

sebesar 61,82% belum tuntas belajar. Berdasarkan presentase tersebut, 

menunjukkan hasil belajar siswa masih cukup rendah.  

Penggunaan strategi pembelajaran yang kurang tepat dapat berpengaruh pada 

rendahnya hasil belajar matematika. Dalam hal ini peran seorang guru sebagai 

pihak pengambil keputusan harus memperhatikan strategi pembelajaran yang 

tepat untuk diterapkan dikelasnya. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat 

menjadi alternative solusi yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Menurut Majid 
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(2013:174) Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran berupa kelompok 

diskusi yang mengutamakan kerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif memiliki banyak tipe dua diantaranya numbered heads 

together) dan two stray two stay. Strategi pembelajaran kooperatif tipe numbered 

heads together adalah stategi belajar yang melibatkan lebih banyak siswa dalam 

menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran sekaligus mengecek 

pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut (Majid, 2013: 192)  

Aqib (2013: 35) berpendapat two stay two stray bertujuan memberi kesempatan 

kepada kelompok untuk membagi hasil dan informasi dengan kelompok lainnya. 

Pembelajaran ini mendorong aktivitas siswa untuk berpikir kreatif dan analitis 

dalam kelompok (Warsono dan Hariyanto, 2012: 235) 

Upaya perbaikan senantiasa dilakukan dengan harapan dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. Ketercapaian tujuan pembelajaran dapat diketahui 

dari hasil belajar siswa yang sering kali dijadikan sebagai tolok ukur, sampai 

sejauh mana seorang siswa menguasai materi yang telah di pelajari. Hasil belajar 

juga dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi guru untuk mengetahui apakah dalam 

proses pembelajaran sebelumnya sudah sesuai atau belum sesuai. belajar 

dipengaruhi oleh banyak faktor yang mempengaruhinya. Menurut Slameto (2003: 

54) faktor yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua jenis yakni 

faktor intern meliputi: jasmaniah, psikologis, dan kelelahan sedangkan faktor 

ekstern yang meliputi keluarga dan sekolah.  

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dengan faktor-faktor tersebut, yaitu 

aktivitas belajar siswa.  Aktivitas diperlukan siswa dalam belajar, pernyataan ini 

didukung oleh pendapat Suyono dan Hariyanto (2011: 9) belajar adalah suatu 

aktivitas untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, 

memperbaiki perilaku, sikap dan mengokohkan kepribadian. aktivitas belajar yang 

dilakukan oleh  siswa satu dengan siswa yang lain tidak sama. Berdasarkan 

pernyataan tersebut tanpa adanya aktivitas, belajar tidak akan berjalan dengan 

semestinya. Aktivitas belajar yang dilakukan oleh masing-masing siswa tidaklah 

sama. Bervariasinya aktivitas belajar tersebut, akan menimbulkan kesenjangan 

pada hasil belajar siswa. Aktivitas belajar yang tinggi dimungkinkan dapat 
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memberikan hasil belajar yang lebih baik, dibandingkan dengan aktivitas belajar 

siswa yang cenderung pasif. 

Berdasarkan uraian faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Peneliti tertarik melakukan penelitian yang terfokus pada faktor model 

pembelajaran dan aktivitas yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Peneliti bermaksud ingin mengetahui pengaruh strategi 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dan Two Stay Two Stray (TS-TS) 

terhadap Hasil Belajar Matematika ditinjau dari Aktivitas Belajar Siswa kelas VII 

di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta tahun ajaran 2015/2016.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Masih rendahnya hasil belajar yang diperoleh siswa dalam mata pelajaran 

matematika 

2. Rendahnya aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran matematika 

3. Belum tepatnya penggunaan stategi pembelajaran yang dipakai selama proses 

belajar berlangsung. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian lebih terfokus dan terarah maka permasalahan perlu untuk 

dibatasi, pembatasan masalah dalam penelitian ini diantaranya. 

1. Strategi pembelajaran yang digunakan dalalam penelitian ini yaitu startegi 

pembelajaran kooperatif tipe numbered head together (NHT) dan two stay two 

stray (TS-TS) 

2. Hasil belajar matematika yaitu pencapaian yang dialami siswa yang diperoleh 

dari pengalaman belajar berupa nilai matematika yang dilihat dari segi 

kognitif 

3. Aktivitas belajar yaitu segala aktivitas siswa yang menunjang proses kegiatan 

belajar 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah tersebut dapat 

dirumuskan permasalahan diantaranya: 

1. Adakah pengaruh pemberian strategi numbered head together (NHT) dan two 

stay two stray (TS-TS) terhadap hasil belajar matematika? 

2. Adakah pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil belajar matematika? 

3. Adakah interaksi antara strategi pembelajaran numbered head together (NHT) 

dan two stay two stray (TS-TS) serta aktivitas belajar siswa terhadap hasil 

belajar matematika? 

 

E. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian strategi numbered heads together 

(NHT) dan two stay two stray (TS-TS) terhadap hasil belajar matematika 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil 

belajar matematika 

3. Untuk mengetahui interaksi antara strategi pembelajaran numbered head 

together (NHT) dan two stay two stray (TS-TS) serta aktivitas belajar siswa 

terhadap hasil belajar matematika 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pembelajaran 

matematika, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap 

pembelajaran matematika agar dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

matematika 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, penelitian ini dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

sehingga siswa dapat berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran 

yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar matematika 



6 

 

 
 

b. Bagi guru, penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan proses 

pembelajaran selanjutnya sehinga dapat terwujud pembelajaran yang 

mampu melibatkan partisipasi siswa secara menyeluruh. 

c. Bagi sekolah, penelitian ini mampu memberikan masukan pemilihan 

strategi pembelajaran yang tepat. 

 

 


